FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 6

Gegevens onderneming

:

Abiro B.V.

Faillissementsnummer

:

16/14/697 F

Datum uitspraak

:

31 juli 2014

Datum: 19 januari 2016

(nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van
betaling was verleend)
Curator

:

mr. I. Gaasterland

R-C

:

mr. M.H.F. van Vugt

Activiteiten onderneming

:

Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Omzetgegevens

:

2013: circa EUR 600.000,=

Personeel gemiddeld aantal

:

6

Verslagperiode

:

surséance:

23 juli t/m 30 juli 2014

faillissement: 10 oktober 2015 t/m
18 januari 2016
Bestede uren in verslagperiode

:

surseance:

20 uur en 00 minuten

faillissement:
20 uur en 40 minuten
Bestede uren totaal

:

120 uur en 20 minuten

Saldo boedelrekening

:

EUR 16.130,69 (per 5 januari 2016).

:

Verwezen wordt naar het eerste openbare

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

verslag.
1.2

Winst en verlies

:

Volgens de concept-jaarrekeningen heeft Abiro
in 2012 een winst gemaakt van EUR 6.508,=. en
in 2013 een verlies geleden van EUR 17.143,=.
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1.3

Balanstotaal

:

Nog onbekend.

1.4

Lopende procedures

:

Geen.

1.5

Verzekeringen

:

Verwezen wordt naar het eerste openbare
verslag.

1.6

Huur

:

Verwezen wordt naar het eerste openbare
verslag.

1.7

Oorzaak faillissement

2.

Personeel

:

zie hierna onder 7.5

:

Verwezen wordt naar het eerste openbare
verslag.

3.

Activa

:

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

:

Niet van toepassing.

3.2

Verkoopopbrengst

:

-

3.3

Hoogte hypotheek

:

-

3.4

Boedelbijdrage

:

-

Werkzaamheden

:

-

:

Verwezen wordt naar het eerste openbare

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

verslag.
3.6

Verkoopopbrengst

:

Verwezen wordt naar het vierde openbare verslag

3.7

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.
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Voorraden/onderhanden werk
3.8

Beschrijving

:

Verwezen wordt naar het eerste openbare
verslag.

3.9

Verkoopopbrengst

:

-

3.10

Boedelbijdrage

:

-

Werkzaamheden

:

-

Andere activa
3.11

Beschrijving

:

Zie 6.3.

3.12

Verkoopopbrengst

:

-

Werkzaamheden

:

-

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

Handelsdebiteuren
Verwezen wordt naar het vijfde openbare verslag.

Vordering Henba
Henba heeft het teveel verrekende bedrag van EUR 1.000,= tot op heden niet
overgemaakt op de boedelrekening.

Vordering uit hoofde van rekening-courant op de heer Balfoort
Uit de grootboekadministratie is gebleken dat Abiro per eind 2013 een vordering van
EUR 45.723,05 uit hoofde van rekening- courant op de heer Balfoort had. Na daartoe
in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft de heer Balfoort niet kunnen aantonen dat de
vordering is voldaan. De curator heeft de heer Balfoort derhalve verzocht en
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gesommeerd het bedrag van EUR 45.723,05 aan de boedel te voldoen. De vordering
is echter tot op heden niet voldaan.

4.2
4.3

Opbrengst

:

Nog niet bekend.

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

5.

Bank/Zekerheden
Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

Geen.

5.2

Leasecontracten

:

-

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Verwezen wordt naar het eerste openbare
verslag.

5.4

Separatistenpositie

:

-

5.5

Boedelbijdragen

:

-

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

-

5.7

Reclamerechten

:

-

5.8

Retentierechten

:

-

Werkzaamheden

:

-

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie/zekerheden

:

De facturen die zijn verstuurd voor de tijdens de surseance afgeronde
werkzaamheden zijn tot op heden onbetaald gebleven.
6.2

Financiële verslaglegging

:

Niet van toepassing.
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Doorstart
6.3

Beschrijving

:

Zoals vermeld in het vorige verslag heeft de heer Balfoort (enig bestuurder en
aandeelhouder van Henba) de curator bericht dat Henba niet in staat is de restant
koopprijs voor de overname van de activa (zijnde een bedrag van EUR 14.000,=
exclusief rente en kosten) te voldoen omdat zij niet beschikt over actief en zij geen
activiteiten meer verricht.

Het is de curator gebleken dat de heer Balfoort de activa en activiteiten van Henba
heeft overgeheveld naar een door hem nieuw opgerichte vennootschap (eveneens met
de naam Henba). De activiteiten worden thans in die vennootschap voorgezet. Ten
gevolge hiervan biedt Henba geen verhaal voor de vordering van de boedel tot
betaling van de restant-koopprijs.

De curator heeft de heer Balfoort wegens onrechtmatig handelen aansprakelijk
gesteld voor de door de boedel geleden schade als gevolg van het overhevelen van de
activiteiten en activa van Henba naar een nieuwe vennootschap. De curator is van
mening dat de heer Balfoort wist- althans had behoren te begrijpen- dat zijn
handelwijze tot gevolg zou hebben dat Henba haar verplichting tot betaling van de
restant-koopprijs aan de boedel niet zou kunnen nakomen en dat Henba ook geen
verhaal zou bieden voor de door de boedel geleden schade. De heer Balfoort heeft de
schade tot op heden niet aan de boedel vergoed.
6.5

Opbrengst

:

Tot op heden EUR 11.000,=.

6.6

Boedelbijdrage

:

-

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

Verwezen wordt naar het vijfde openbare verslag.
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7.2

Depot jaarrekeningen

:

Over de boekjaren na 2009 zijn geen
jaarrekeningen meer gedeponeerd.

7.3

Goedkeurende verklaring

:

Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverplichting aandelen

:

Aangezien deze vordering reeds is verjaard,
wordt hiernaar geen nader onderzoek gedaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

De curator acht het alleen zinvol nader onderzoek te verrichten naar de oorzaken van
het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid als blijkt dat er na
voldoening van de hiervoor onder 4.1 en 6.4 genoemde vorderingen nog
verhaalsmogelijkheden resteren.
7.6

Paulianeus handelen

:

De heer Balfoort heeft niet kunnen aantonen dat voor de in het vorige verslag
vermelde betaling in het jaar voorafgaand aan het faillissement een rechtsgrond
bestond. De curator heeft deze betaling (aan de echtgenote van de heer Balfoort)
derhalve vernietigd met een beroep op de pauliana en heeft de echtgenote verzocht
een bedrag van EUR 16.500,= aan de boedel terug te betalen. Dit bedrag is tot op
heden niet aan de boedel terugbetaald.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Het UWV heeft een
boedelvordering van EUR 32.187,63.

8.2

Preferente vordering fiscus

:

EUR 203.485,86.

8.3

Preferente vordering UWV

:

Het UWV heeft een preferente
vordering van EUR 29.291,99.

8.4

Andere preferente crediteuren

:

-

8.5

Aantal concurrente crediteuren :

28

8.6

Bedrag concurrente crediteuren :

EUR 98.726,89
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8.7

Verwachte wijze van afwikkeling :

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement:

9.2

Plan van aanpak

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

:

- voor zover mogelijk trachten de nog openstaande vorderingen te incasseren;
- nagaan of (rechts)maatregelen getroffen kunnen worden tegen de heer Balfoort ter
zake van de vorderingen genoemd onder 4.1 en 6.4.

9.3

Indiening volgend verslag

:

Over drie maanden.

Utrecht, 19 januari 2016
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